
Van: Rudo Slappendel  
Verzonden: donderdag 25 november 2021 08:13 
Aan: Griffie Leiderdorp   
Onderwerp: Verkiezingsprogramma's bij Unity.NU 
 
Beste griffie, 
  
Zoals u weet is Unity.NU de publieke media-instelling voor de Leidse regio. Naast onze 
reguliere nieuws- en informatievoorziening willen wij volgend jaar extra aandacht besteden 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit willen wij onder andere doen door voor elke 
gemeente waarin wij uitzenden een debat te organiseren. Ook in Leiderdorp  willen wij dit 
doen in samenwerking met Uitgeverij Verhagen. 
  
Vanuit de Coronacrisis hebben wij ervaren hoe belangrijk het is dat de informatie via onze 
media de inwoners bereikt. Mensen die anders niet bij bijeenkomsten aanwezig konden zijn, 
hadden toch de mogelijkheid om deze (zij het op afstand) bij te wonen. Zo hebben we 
bijvoorbeeld veel waardering gekregen voor de uitzending op Koningsdag en de 
Dodenherdenking. Mensen zich op deze manier toch betrokken. Met een debat op televisie 
worden mensen bereikt die bij een reguliere verkiezingsbijeenkomst niet aanwezig kunnen of 
willen zijn. 
  
Het debat vindt in de week voor de verkiezingen plaats. De planning is om dit ook in 
Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden te doen. Deze 
debatten worden op een professionele manier georganiseerd, zodat er een aantrekkelijke 
live-uitzending via televisie en online ontstaat. Op de avond van de verkiezingen willen we 
een grote uitslagen-uitzending maken, waarin er aandacht zal zijn voor alle 
verkiezingsuitslagen uit de regio. 
  
Ik mail u met de vraag of u hier vanuit de griffie ook aan mee kunt werken en in mee kunt 
denken. Wellicht kunt u ons ondersteunen bij de organisatie en/ of een financiële bijdrage 
leveren. Dit laatste kan ook in de vorm van het plaatsen van advertenties (radio, televisie, 
internet). Met de opbrengst van deze campagnes kunnen de organisatie van de debatten 
organiseren en kunnen we op de verkiezingsavond een grote uitslagen-uitzending maken. 
Wellicht is er een campagne in te zetten om mensen op te roepen om te gaan stemmen en 
zo de opkomst te verhogen. 
  
Naast deze mail aan u, sturen wij deze ook naar de griffies van de overige gemeenten, alle 
politieke partijen in onze regio en de communicatieafdelingen van de gemeenten. Ook 
schrijven wij diverse fondsen aan voor dit project.  
  
Mocht u n.a.v. deze mail nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op. We 
hopen in ieder geval dat we er met de regio een mooie reeks uitzendingen van kunnen 
maken!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rudo Slappendel 
Algemeen Directeur 

 


